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Referat af møde i Studienævn for Jura 

den 16. januar 2018 

 
 

Tilstedeværende: 

Jakob Juul-Sandberg (Formand), Ulrike Fleth-Barten (Studieleder), Rikke Gottrup 

(Vicestudieleder), Ayo Næsborg-Andersen, Philip Nybo Brenøe-Hansen (Næstformand), Helene 

Thestrup Christiansen, Michael Holm Madsen, Sabine Jørgensen (Studienævnssekretær KA) og 

Diana Bredal Midskov (Studienævnssekretær BA).  

 

Fraværende med afbud: 

Jakob Feddersen, Nicolai Kristoffer Larsen 

 

Fraværende uden afbud: 

Bassah Khalaf 

  

 
 

1. Godkendelse af referat  
Referatet blev godkendt med bemærkning om, at Nicolai deltog på mødet.   

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  

 

3. Meddelelser  

 

• Orientering om erhvervskandidat cand.jur. (5) 

Ulrike orienterede om, at der er kommet en ny bekendtgørelse, der muliggør, at udbyde en 

erhvervskandidatuddannelse. Juridisk Institut er blevet bedt om, at søge om tilladelse til at 

udbyde en cand.jur.-uddannelse som erhvervskandidat.  

Ansøgningen er indsendt til ministeriet og det forventes, at der kommer svar ultimo januar 

2018.  

 

Uddannelsen forventes samlæst med cand.jur.-uddannelsen på deltid, for at gøre 

erhvervskandidatuddannelsen mere attraktiv, da der på deltidsuddannelsen tilbydes 

streaming af fagene, og vi dermed vil have mulighed for at tiltrække studerende fra andre 

landsdele.  

 

Forskellen på erhvervsuddannelsen og den almindelige kandidatuddannelse er, at de 

studerende skal have relevant erhvervsarbejde min. 25 timer om ugen for at være indskrevet 

på uddannelsen. At dette krav overholdes, skal universitetet kontrollere 2 gange om året.  

 

Erhvervskandidatuddannelsen er at sidestille med en heltidsuddannelse og det er dermed 

ikke en betalingsuddannelse.  

 

Hvis de studerende på et tidspunkt i løbet af uddannelsen ikke længere er i relevant 

beskæftigelse, vil det være muligt at søge om at blive overflyttet til den almindelige 

cand.jur.-uddannelse på heltid.  
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Studieledelsen vurderer, at vores deltidsstuderende skal informeres, om muligheden for at 

søge ind på denne uddannelse, da det så vil være muligt at tage en uddannelse, uden at 

betale for den.  

 

Jakob orienterede om, at han og den øvrige studieledelse, overfor den øvre ledelse, har 

tilkendegivet, at de er betænkelige over at udbyde denne uddannelse, hvis det betyder, at der 

vil blive trukket ressourcer fra de andre uddannelser, der udbydes under Studienævn for 

Jura. I denne forbindelse skal det tænkes ind, at der ligeledes skal bruges væsentlige 

administrative ressourcer på at administrere endnu en uddannelse.   

 

• Orientering om status på HA(jur.) og cand.merc.(jur.) (6) 

Ulrike orienterede om, at arbejdsgruppen, der arbejder på at forbedre HA(jur.) og 

cand.merc.(jur.)-uddannelserne, er blevet mindre, da Kim Østergaard har sagt op pr.1. 

februar 2018.  

 

Ulrike oplyste ligeledes, at ledelsesgruppen har set på, hvilke fag der vil skulle indgå på de 

nye studieordninger på uddannelserne og nu har bekræftet første semester.  

 

Bassah har givet udtryk for, at hun gerne vil være tilknyttet uddannelserne, så der er en fast 

tovholder, til kontakt imellem den juridiske del og den erhvervsøkonomiske del  af 

uddannelserne. Efterfølgende er det afklaret, at Niels Skovmand Rasmussen indgår i 

arbejdet efter sommerferien.  

 

Philip udtrykte bekymring over, at Kim Østergaard var den person på instituttet, der var 

mest involveret i uddannelserne og de tværfaglige elementer, disse indeholder. Det kan 

derfor blive et problem, at der kommer til at mangle en person med samme tilknytning og 

interesse for studierne.  Det er ikke hensigtsmæssigt, at instituttet har været så sårbart, på 

dette område, at der kun har været én person, der reelt kunne varetage uddannelsernes 

interesse. Derfor bør der være planer om, at skaffe/ansætte nogen, der kan udarbejde de 

tværfaglige fag, da det ellers bør overvejes om vi fortsat skal udbyde uddannelsen, eller 

lukket den, da det vil være bedre end at udbyde et dårligt produkt.  

 

Ulrike oplyser, at der arbejdes på det, og at det heller ikke er studieledelsens ønske at 

udbyde en dårlig uddannelse.  

 

Holdningen fra studienævnet er at hvis uddannelserne skal udbydes, skal det gøres ordentligt 

og at der skal være tilstrækkelige ressourcer til at udføre dette. At det måske på kort sigt, er 

muligt at flytte ressourcer fra et andet studie, er ikke holdbart på langt sigt.  

 

Der var ingen bemærkninger til følgende meddelelser: 

 

• Indkaldelser og referater fra diverse møder (0)  

• Fremsendelse af diverse bekendtgørelser (1) 

• Eksamensplan for Moot i foråret 2018 (2) 

• Udpegning af nye medlemmer i Studienævn for Jura (3) 

• Anerkendelse af de ekstracurriculære talentaktiviteter (4) 
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Meddelelser ud over dagsordenen. 

 

• Sager behandlet i henhold til høringsrunde  

Studienævnet har godkendt en anmodning om tilladelse til ændring af prøveplanen for 

februar 2018 for Jura bacheloruddannelsen i faget Arbejdsret.  

 

• Sager behandlet af dispensationsudvalget  

Der har ikke været behandlet sager af dispensationsudvalget.  

 

• Sager behandlet af formanden  

 
1. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold 2018 / 366 Godkendt 

2. Rettelse til ansøgning om særlige prøvevilkår  2017 / 65025 Godkendt 

3. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

kandidatspeciale 

2018 / 156 Godkendt 

4. Ansøgning om endelig godkendelse af praktikophold 2018 / 161 Godkendt 

5. Ansøgning om afmelding af prøver ved vintereksamen 

2017/2018 

2018 / 146 Godkendt 

6.  Ansøgning om afmelding af prøver ved vintereksamen 2017 / 65776  Godkendt 

7. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

kandidatspeciale 

2017 / 65730 Godkendt 

8. Ansøgning om dispensation til at skrive kandidatspeciale over ét 

semester 

2017 / 64482 Godkendt 

9. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

kandidatspecialet 

2017 / 63305 Godkendt 

10. Ansøgning om afmelding af prøver ved vintereksamen 2017 / 64823 Godkendt 

11. Ansøgning om dispensation 2017 / 65384 Godkendt 

12. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 2017 / 64956 Godkendt 

13. Ansøgning om for sen fag- og eksamenstilmelding 2017 / 65317 Godkendt 

 

4. Studieintensiteten på cand.jur. og cand.merc.(jur.) – hvad gør vi ved det? 

Ulrike orienterede om, at punktet udspringer fra et møde med Rigsrevisionen vedrørende 

studiemiljøundersøgelsen. Sagen er, at rigsrevisionen har kigget på, hvor lang tid de studerende 

selv oplyser, i undersøgelsen, at de bruger pr. uge på deres uddannelse. Cand.merc.(jur.)-

studerende oplyser fx, at de i gennemsnit bruger 16 timer pr. uge på deres uddannelse.  

 

Rigsrevisionen skal sikre overfor Ministeriet, at universiteterne udbyder fuldtidsuddannelser.  

Resultatet af den del af undersøgelsen er derfor ikke tilfredsstillende og det faktum, at de fleste 

studerende har et relevant studiejob ved siden af, er ikke en faktor, der kan tælles med.  

 

Studienævnet vurderede, at det er svært at sammentælle timerne, selv hvis der indregnes en vis 

fejlmargen, når timerne ikke op på 37 timer. Studienævnet er opmærksom på, at da fx 

cand.merc.(jur.)-uddannelsen ikke har så mange studerende, vil det gennemsnitlige resultat blive 

trukket ned af blot et par enkelte studerende, der svarer, at de ikke bruger ret lang tid på deres 

uddannelse pr. uge.  

 

Studienævnet konstaterede, at undersøgelsen er en klar indikation af, at der er et problem på 

cand.merc.(jur.)-uddannelsen, men at der ikke kan foretages konkrete ændringer ud fra denne 

undersøgelse. 

Studienævnet diskuterede derfor muligheden for evt. at gennemføre en fokusgruppeundersøgelse 

eller anden alternativ undersøgelse, inden der træffes beslutning om, hvilke ændringer/tiltag der 

skal til for at de studerende bruger længere tid på uddannelsen.  
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5. Undtagelse for antal sider pr. ECTS for talentfag 

Studienævnet har tidligere besluttet, at der skal være regler for, hvor mange antal sider de 

studerende skal læse pr. ECTS pr. semester.  

Ulrike bragte spørgsmålet om, om disse regler ligeledes skal gælde talentfagene, da der er 

særlige behov for litteratur på disse fag fx på faget Moot Court.  

Studienævnet besluttede, at talentfagene fritages for reglerne om antal sider pr. ECTS, da det 

efter studienævnets vurdering må forventes, at der indgår ekstra aktiviteter i et talentfag.  

 

6. Fagbeskrivelser / fagudbud (fast punkt) 

Studienævnet godkendte ændring i litteraturen i fagbeskrivelsen for faget International Transport 

Law i foråret 2018.  

 

7. Studieordninger (fast punkt)  

Der var intet under dette punkt.  

 

8. Censorindberetninger (lukket punkt) 

Der var intet under dette punkt.  

 

9. Undervisningsevaluering  

Studienævnet tog tilbagemeldingerne for undervisningsevalueringen for følgende fag til efter 

retning uden bemærkninger: 

 

Kriminologi 

Konfliktmægling og forhandling 

Miljøret  

 

Jakob spurgte til rapporterne for de øvrige fag. Studienævnssekretærerne undersøger, hvor de er 

og hvordan studienævnet får adgang til dem. Punktet tages op igen på næste møde.  

 

10. Dispensationer 

 
1. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel 2017 / 64823 Godkendt 

2. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel   

3. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel 2018 / 142 Godkendt 

4. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt valgfag 2017 / 64309 Afvist 

5. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt valgfag 2017 / 63518 Godkendt 

6.  Ansøgning om forhåndsgodkendelse af alternativt valgfag 2018 / 157 Godkendt 

7. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 1318  

8. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2018 / 139 Delvist 

godkendt. 

9. Ansøgning om deltagelse i omprøve 2017 / 63506 Sagen udgik 

10. Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan 2017 / 65045 Godkendt 

11. Ansøgning om fagtilmelding/-afmelding 2017 / 65101 Ikke en sag 

for 

studienævnet 

12. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for 

kandidatspeciale 

2018 / 140 Godkendt 

13. Ansøgning om deltagelse i omprøve  Godkendt 

14. Ansøgning om tilladelse til at aflevere korrekt eksamensopgave  Ikke en sag 

for 

studienævnet 

15. Ansøgning om yderligere prøveforsøg og tilladelse til at skrive 2018 / 1319 Delvist 
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bachelorprojekt alene imødekommet 

16. Ansøgning om tilmelding til specialet 2017 / 61947 Godkendt 

17. Ansøgning om dispensation i forbindelse med specialeskrivning 

foråret 2018 

2017 / 65661 Godkendt 

18. Ansøgning om godkendelse af alternativ studieplan 2018 / 404 Godkendt 

19. Ansøgning om forlænget tid 2018 / 871 Godkendt 

20. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel 2017 / 64477 Kræver 

yderligere 

behandling 

21. Ansøgning om godkendelse af startmerit 2017 / 36368 Delvist 

imødekommet 

22. Ansøgning om godkendelse af individuel studieaktivitet 2018 / 1026 Godkendt 

 

11. Eventuelt   

Dimittendafslutning 

Da eksamensbeviserne fremover vil være digitale, vil der ikke længere blive udarbejdet beviser 

til udlevering i forbindelse med dimittendafslutningen. 

 

Samfundsvidenskabeligt fakultet vil gerne overrække et dimittendbrev, men det er ikke muligt 

at få disse udarbejdet personligt med navn på.  

 

Ulrike spurgte derfor de studerende i studienævnet, hvorvidt de helst vil have et dimittendbrev, 

en mønt, en rose eller alene et håndtryk ved dimittendafslutningen.  

  

Studienævnet finder det vigtigt, at der overrækkes et personligt dimittendbrev og vil derfor 

undersøge muligheden for at få disse udarbejdet fx på instituttet.  

 

Referater 

Michael oplyste, at ikke alle referater ligger på hjemmesiden. Diana oplyste, at der er 

forsvundet ting fra siderne i forbindelse med omlægning af hjemmesiderne og vil bede dioweb 

om, at få disse lagt på igen.  

 

Ønske om at møde fagansvarlig.  

Michael oplyste, at det er et ønske fra de studerende på deltid, at møde de fagansvarlige for de 

forskellige fag, da det vil gøre det fremtidige samarbejde nemmere. Rikke oplyste, at der 

arbejdes på nyt introduktionsmateriale, og at arbejdsgruppen kan tænkte muligheden for 

introduktion af fagansvarlig ind i den forbindelse.  

 

Øvelsestimer på deltidsuddannelsen 

Michael oplyste, at studerende på deltidsuddannelsen undrer sig over, hvorfor der ikke er 

tilrettelagt øvelsestimer på samme måde på deltid som på heltid, fx på faget familie- og arveret.  

Rikke forklarede, at fagene tilrettelægges forskelligt på heltidsstudiet og på deltidsstudiet bl.a. 

pga. aktiviteterne med blended learning.  

Øvelsestimer kan være gode, når alle studerende er tilstede på universitet, men kan være 

udfordrende på fag, hvor de studerende sidder rundt omkring og ikke er tilstede på universitet 

eller deltager i undervisningen på samme tid. Derfor bliver der lavet andre aktiviteter på 

deltidsuddannelsen.   

 

Blended learning aktiviteter.  

Michael oplyste, at det ikke er alle i alle fag på deltidsuddannelsen, at videoerne kan 

downloades til podcast, det er fx ikke muligt på faget Familie- og arveret. Ayo mente, det må 

være en fejl og vil tale med SFEO om det.  
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Michael oplyste ligeledes, at videoerne kan indeholde gammelt materiale fx billeder af gammel 

litteratur. Rikke orienterede om, at video så vidt muligt skal laves fra semester til semester, og 

at underviser skal tænke over, hvad der laves som video, da materialet hurtigt kan blive 

forældet.  

 

Valgfagsoversigt 

Philip gjorde opmærksom på, at det er nødvendigt at få valgfagsoversigten opdateret, så det er 

muligt for de studerende, at planlægge deres uddannelser på forhånd.  

Ulrike oplyste, at valgfagene på kandidatuddannelserne ikke længere kører i rul på hvert tredje 

men fremadrettet hvert andet semester.   

 

Valgfag Jura bachelor på deltid: 

Michael spurgte ind til, om det kun er de fag, der fremgår af hjemmesiden, der kan følges som 

valgfag på Jura bacheloruddannelsen på deltid.  

Rikke oplyste, at det er de oplyste fag, der udbydes på deltidsuddannelsen, men at de 

studerende kan vælge at følge valgfag på dagstudiet.  

 

 

Mødet sluttede kl. 13.40 

 

 

 

 

        Jakob Juul-Sandberg 

       Formand     / Diana Bredal Midskov 

             Studienævnssekretær 


